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Zápis z jednání pracovní skupiny  
Senioři 

č. 9/2015 

 
DATUM KONÁNÍ:  23. listopadu 2015 
ČAS KONÁNÍ:  8.00 - 9.30 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ:  Městský úřad Bruntál, oddělení sociálních služeb, zasedací místnost č. 116 

PŘÍTOMNI:   Bc. Šíblová, pí Tesařová, A. Staňková, Bc. V. Bradová, Bc. M. Matúšů.  

                                    O. Plesníková, Mgr. Bc. I. Májková, Mgr. P. Sohrová, R. Wnenková 

OMLUVENI: p. J. Pata, pí. Z. Pavlitová 
NEOMLUVENI: Ing. A. Šupina, Mgr. B. Vojtíšková, p. Kaiser 

HOSTÉ:            Mgr. L. Škanderová, Help-in o.p.s.           

 

PROGRAM:  

1. Informace jednotlivých členů PS a hostů 
2.  Informace manažerky PS 

3.  Informace koordinátorky KPSS 
4.  Diskuse 

5. Závěr  

 

Jednání probíhalo v souladu s uvedeným programem. Manažerka pracovní skupiny přivítala všechny 

přítomné a seznámila je s body programu.  
Manažerka představila hosta, Lucii Škanderovou, která je novou vedoucí pečovatelské služby Help-In 

o.p.s..  
 

Ad 1/ Informace členů PS a hostů 

 
R. Wnenková, Podhorská nemocnice,a.s. 

 Připravují se nové prostory pro lůžka sociální hospitalizace v Rýmařově (dřívější odd. RDG). Kapacita 
zůstane stejná, součástí úseku by měla být vlastní jídelna, kuchyňka a malá ergodílna. 

 
Mgr. Bc. Ivana Májková, ved. OSV 
 V konečné fázi je schvalování rozpočtu na rok 2016. Velká diskuse se na jednání vedla o financování 

registrovaných sociálních služeb, přičemž je maximální snaha o to, aby částky byly zachovány 
v takové výši jako v letošním roce. Už teď je jasné, že dojde ke snížení financí na návazné služby. 

Materiál jde znovu do Zastupitelstva. 

 V sobotu 21.11.2015 proběhlo oblastní shromáždění SONS, kde Mgr. Sohrová informovala o záměru 
města zřídit službu Senior Taxi. Projekt bude realizován v případě, že 8.12.2015 schválí 

Zastupitelstvo potřebnou částku v rozpočtu na následující rok. Zástupci SONS chápou jako 
diskriminační, že se jedná o službu pro seniory a nezahrnuje zdravotně postižené. Mgr. Sohrová 

vysvětlila, že pro osoby se zdravotním postižením jsou jiné alternativy pokud jde o dopravu. 
 
O. Plesniková, OSV 

 Příznivé ohlasy na alarmy pro seniory. Zůstává posledních cca 8 ks.  Alarmy jsou jednorázové (nelze 
měnit baterku), tudíž kdo bude mít zájem, bude si muset zakoupit nový přístroj sám (cena je cca 82 

Kč i s potiskem). Je také možné, že by se některé organizace domluvily a udělaly hromadnou 
objednávku (www.cip.cz, Bodyguard 3). 

 

pí Tesařová 
 Kladně hodnotí alarmy pro seniory – např. lidé, kteří žijí osaměle v panelákových bytech mohou 

prostřednictvím alarmu upozornit sousedy, že se ocitli v nebezpečí  

http://www.cip.cz/
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A. Staňková, Klub seniorů 

 18.12.2015 proběhne pro aktivní členy Vánoční setkání. 

 Další činnost Klubu pak bude 4.1.2016 
 

Bc. M. Matúšů, Centrum Pohoda 
 Pro uživatele připraven bohatý adventní program, který začíná 24.11.2015 pečením perníčků s žáky 

SPŠ a OA Bruntál. 
 Na konci roku proběhne tradiční výroční setkání s dobrovolníky. 

 Kapacita centra je stále naplněna, ale čekací doba na umístění se snížila na 3 – 6 měsíců (dříve 6 – 

12 měsíců). 
 Na 2. úseku připravujeme pro uživatele tzv. retro kuchyňku, která bude vybavena dobovými 

kousky, které centru věnovala pí Kyselovská z Lomnice.  
 Připravujeme fototerapeutickou místnost pro uživatele, kde budou moci čerpat energii a síly 

prostřednictvím světelné terapie. Realizace se plánuje na 1. čtvrt. 2016. 

 
AD 2/ INFORMACE MANAŽERKY PS  

 Informace k akci „Vstupte, prosím“  
 7.12.2015 proběhne presentace PS Senioři- zhodnocení úkolů jednotlivých poskytovatelů  v rámci 

KPSS za rok 2015  
 

AD 3/ INFORMACE KOORDINÁTORKY KPSS  

 Společné setkání PS KPSS dne 7.12.2015 – opětovné pozvání, připomenutí programu.  
 Setkání poskytovatelů soc. služeb se zastupiteli města Bruntálu dne 16.12.2015 v Malé Morávce 

- poděkování za zaslání návratek a PWP prezentací účastnícím se poskytovatelům soc. služeb. 
 Metodiky Monitoringu, evaluace a aktualizace – projednáno v Komisi sociální a prevenci 

kriminality, dále předloženo RM, ta schválila. 

 Aktualizace č. 1 KPSS 2015 - 2017 - projednáno v Komisi sociální a prevenci kriminality, dále 
předloženo RM, ta schválila, následně bude předloženo ZM ke schválení. 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Bruntál registrovaným poskytovatelům soc. 
služeb + Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Bruntál pro oblast sociální a sociální 

prevence → schváleno RM, následně bude předloženo ZM ke schválení; upozornění pro žadatele 

o dotaci – nutné pečlivé pročtení - změny; předpoklad, že dotační program pro oblast registr. 

soc. služeb i pro oblast sociální bude vyhlášen v jednom termínu → nutné sledovat web města, 

kdy vyhlášeno! 

 
Ad 4/ Diskuse proběhla v průběhu aktuálních témat. 

 

Ad 5/ Závěr  
Pracovní jednání ukončila manažerka PS.  

Příští jednání Pracovní skupiny je společné pro všechny pracovní skupiny dne 7.12 2015 v 9.00 hod 
Městský úřad, zasedací místnost ZM.  

 

 
 

Zapsala manažerka skupiny: Bc. Jarmila Šíblová a Bc. Marcela Matúšů  
 

 
V Bruntále dne 24.11.2015 


